Mágneses pántok és övek
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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. A termékek a mágnesek
hatékony erejével működnek. Előnyei között szerepel univerzális mérete is, mely által bárki kényelmesen viselheti. Ez
az útmutató egy univerzális használati utasítás mindhárom féle termékhez.
Figyelmeztetés: A termékek mágneseket tartalmaznak, amelyek
használata nem javasolt kardiostimulátorral, automatikus defibrilátorral, inzulin pumpával rendelkező személyeknek és terhes
nőknek. Ne helyezze nyílt sebekre.

Használati útmutatások
a) Térdvédő
Termékjellemzők és használat:
• 4 beépített mágnes
• Serkenti a vérkeringést
• Segít a régi sérülések rehabilitációjában
• Elasztikus anyag, univerzális méret

Figyelem: A termékek mágneseket tartalmaznak. Kerülje el, hogy
a termék számítógéppel, merevlemezzel, audio vagy videokazettákkal és egyéb média hordozókkal kapcsolatba kerüljön.

Környezetvédelmi információk
Információk a termék megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a
készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem
szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a
kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti
értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket
a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő
helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Helyezze fel a képen látható módon.

b) Deréköv
Termékjellemzők és használat:
• 16 beépített mágnes
• Serkenti a vérkeringést, melegen tartja a derekat
• Jótékony hatást fejt ki a hátgerinc alsó részére
• Enyhíti a hát- és derékfájást
Helyezze fel a képeken látható módon.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát
észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A
használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és
mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia
érvényét veszti.
A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás
hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés
következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok
használata, helytelen használat és hasonló körülmények
során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem
megfelelően
biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért
a termék
tulajdonosa felelős.
A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató
megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai
hibákért. A képeken látható modell eltérhet a valódi
modelltől.

c) Nyakpánt
Termékjellemzők és használat:
• 9 beépített mágnes
• Melegen tartja a nyakat, stimulálja a nyakizmokat
• Enyhíti a nyak merevségét és a fájdalmakat
• Melegen tartja a nyak tájékát.
Helyezze fel a képeken látható módon.

Tisztítás
Nedves kendővel törölje tisztára.
Nem mosható.
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